
InspirAÇÃO

O podcast é uma das mídias que mais tem
crescido nos últimos anos e se tornou uma
importante ferramenta na aquisição de
conhecimento e ampliação de repertórios. 
Para gerar reflexões e debates com
educadoras/es e estudantes, a equipe do Tô no
Rumo criou em parceria com o time do
Quebradev uma série especial que aborda
temas relacionados à juventude, trabalho,
racismo, gênero, formação e escolhas
profissionais.
Nesse primeiro episódio Como Pensar o
Futuro? convidamos as estudantes Juliana
Borges e  Agnes Roldan, coordenadora da Rede
Ubuntu de cursinhos populares. 
Compartilhe  e utilize à vontade. 
Ouve lá!

Nessa primeira InspirAção
trazemos a experiência da
educadora Letícia Teruel de
Oliveira, da Escola Dr Fausto
Cardoso Figueira de Mello, em
São Bernardo do Campo.
Letícia compartilhou a sua
proposta de como foi realizar a
atividade na qual reuniu
alunas/os e ex-alunas/os da
escola para um bate papo sobre 
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Chegamos!

Estamos felizes em compartilhar com vocês  o primeiro
Boletim do Tô no Rumo. Construído por nós, da Ação
Educativa, em parceria com educadoras/es e estudantes,
trazemos informações e inspirações para o dia a dia de
quem atua com temas relacionados à juventude, trabalho
e escolha profissional.

as possibilidades de continuidade de estudos e os
caminhos profissionais após a conclusão do Ensino Médio.

Link: 
https://quebradev.com.br/to-no-rumo-

como-pensar-o-futuro/

Conta Aí!
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Acesse o conteúdo completo clicando AQUI
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http://www.tonorumo.org.br/
https://www.tdhbrasil.org/
https://acaoeducativa.org.br/
https://quebradev.com.br/to-no-rumo-como-pensar-o-futuro/
https://quebradev.com.br/to-no-rumo-como-pensar-o-futuro/
http://wp.me/p50lZ7-Mi


Antes o tempo não acabava (Brasil, 2017)Prêmios de Melhor Filme e Melhor Ator no 20° International Queer
Film Sinopse: Anderson é um jovem indígena em conflito com os líderes de sua comunidade, localizada na periferia
de Manaus. As tradições mantidas por seu povo parecem anacrônicas em relação à vida contemporânea que leva.
Em busca de autoafirmação, Anderson abandona a comunidade para viver sozinho no centro da cidade, onde
experimenta novos sentimentos e enfrenta outros desafios.
Temas: Trabalho, oportunidades profissionais, sexualidade, emprego, cultura, capitalismo.
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Nossas Rodas de Conversa são momentos em que
apresentamos novas ferramentas e recursos para trabalhar a
metodologia Tô no Rumo com estudantes. 

São também espaços de diálogo, nos quais educadoras e
educadores trazem suas experiências e propostas de atuação.

Participe do próximo encontro!

Filmes
Eu, Daniel Blake (Reino Unido, 2016)Vencedor da Palma de Ouro Cannes 2016
Sinopse: Uma parada cardíaca leva Daniel Blake a se afastar do trabalho e buscar auxílio financeiro do
governo. Enquanto a burocracia estatal quase o leva à loucura, ele conhece uma mulher na mesma
situação e eles passam a se ajudar. Um filme de Ken Loach.
Temas: Trabalho, desemprego, direitos sociais, globalização, gênero

InspirAÇÃO

Juventude e Coronavírus O que tá pegando na quebrada
Canal: Periferia em movimento
Link: https://youtu.be/HPR6Ldp21FA
Temas: coronavírus, pandemia, juventude.
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Adaptações de Atividades do Guia Tô no Rumo - Jovens e escolha profissional.
Adaptamos a atividade “Mímica das profissões” para o formato online. A atividade traz
de forma lúdica algumas profissões, contribuindo para que as/os estudantes possam
ampliar seus repertórios.

Vídeos

CAIXA DE FERRAMENTAS

Cursinho Popular (Saiba tudo Sobre)  Lu de Lupa
Canal: Criativos da Escola
Link: https://youtu.be/mvoy5vh4eyA
Temas: cursinhos populares, vestibular, universidade

Músicas
Levanta e anda
Emicida
https://youtu.be/GZgnl5Ocuh8

De dentro do Apê
Bia Ferreira
https://youtu.be/xlTsc4nm_NI

A volta pra casa
Rincon Sapiência
https://youtu.be/vSVY1rzAW9w

Os cursinhos populares são formas interessantes de se preparar para o ensino superior
e alguns deles estão funcionando neste período de pandemia. Confira a lista no site do
Tô no Rumo ,  clicando AQUI

Indicações

AGENDA

05.10.2020 (segunda-feira)
17H30 às 19h30
Aplicativo Zoom Inscreva-se aqui e convide suas colegas! 

 https://forms.gle/sjTWC1EhiD3zzPfDA

Link: Acesse as atividades clicando AQUI

http://wp.me/p50lZ7-zl
https://youtu.be/HPR6Ldp21FA
https://youtu.be/mvoy5vh4eyA
https://youtu.be/GZgnl5Ocuh8
https://youtu.be/xlTsc4nm_NI
https://youtu.be/vSVY1rzAW9w
http://wp.me/p50lZ7-zl
http://wp.me/p50lZ7-zl
https://forms.gle/sjTWC1EhiD3zzPfDA
https://forms.gle/sjTWC1EhiD3zzPfDA
http://wp.me/p50lZ7-Mk

